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 چکیده

سازی هدفش را  متخاصم جای گرفته و پروژه اسالمی از دهۀ اوّل انقالب اسالمی و بعد از آن، علوم انسانی در جبهه 

های پذیرش دانشجویان علوم انسانی کنترل و بازسازی علوم انسانی قرار داده است، ولی با وجود این، از ظرفیت

ها رشد قابل توجهی نیز داشته است. از آنجا که توسعه و افزایش شده، بلکه در مقایسه با سایر رشتهتنها کاسته ن نه

های گیری شود که چنین جهت های دولتی است، این پرسش مطرح می پذیرش دانشجویان تابع سیاستگذاری

 ها، ظرفیتاز سایر رشته توان با علوم انسانی مخالف بود، ولی بیش متفاوتی چگونه باید درک شود؟ چگونه می

ها، روند افزایش پذیرش  ها و عملکرد پذیرش دانشجویان آن را افزایش داد؟ ما در این مقاله، سیاستگذاری

دهد که این گسترش را باید ذیل های حاصل از پژوهش نشان میکنیم. یافتهدانشجویان علوم انسانی را بررسی می

گیرد، گفتمان خودکفایی که  دار شکل می زی که بر مدار تولید سوژه دینسه گفتمان درک کرد: گفتمان بهنجارسا

ها و نیروی  محور که کمیت رشد دانشگاه شود، و در نهایت گفتمان توسعه بر حول تأمین منابع مالی استوار می

 شود.  انسانی در آن هدف می

ز لحاظ افزایش پذیرش دانشجو(، ویژه ا ای )به رغم گسترش رشته در نهایت نشان خواهیم داد که چگونه علی

 اش را از چشم انداز حاکمیتی از دست نداده است.  علوم انسانی موقعیت متزلزل و بدبینانه

 پذیرش دانشجو، آموزش عالی، انقالب فرهنگی، سیاست، علوم انسانی. واژگان کلیدی: 
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 مقدمه

زی و موافقت حکومت وارد کشور ری ها در ایران با تدبیر، برنامه همانند دیگر رشته6علوم انسانی

( قانون 6060( هرچند با تأسیس دانشگاه تهران )6066ـ  6060های پهلوی اوّل )شد. در دوره

ها مکتوب شده بود، ولی تحقق نیافت. با ورود جنگ جهانی دوم به ایران در  استقالل دانشگاه

بار تا حدودی از دولت  اوّلینها و علوم انسانی برای  ، پهلوی اوّل سقوط کرد. دانشگاه6066سال 

و آغاز دورۀ پهلوی دوم،  6006مرداد  69(. با کودتای 62: 6001استقالل یافتند )صدیق، 

جایی که با علوم ها از لحاظ مدیریتی و سیاسی مجدد کاهش یافت، ولی از آن استقالل دانشگاه

فرهنگ ایرانی( الزم می ویژه انسانی مخالفتی نداشت و آن را برای پیشرفت و توسعه جامعه )به

( افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی علوم انسانی در این رویکرد Mohseni, 1976: 388پنداشت )

  .منطقی و قابل توجیه بود

( رویکردی در سطح حاکمیت مسلط شد که علوم 6016با پیروزی انقالب اسالمی ایران ) 

نحوی که این موجود کارش استیالی  گرفت؛ به انسانی را موجودی استعماری و غربی در نظر می

(. بر 6026بیشتر بر جوامع مستعمراتی است )سایت رسمی شورای عالی انقالب فرهنگی، 

شد که کشورهای استعمارگر، ایدئولوژی غربی را در قالب علم بر  مبنای این رویکرد، بیان می

سیاسی و فکری به کنند. در ابتدای انقالب، نخبگان باورها و اعتقادات مردم مستولی می

مخالفت با علوم انسانی برخاستند و آن را از علم به چیزی شبیه مکتب یا ایدئولوژی تقلیل 

دانشگاه النه ارتقای فرهنگ »دادند. زهرا رهنورد که بعدها رئیس دانشگاه الزهرا شد، معتقد بود 

( گفته است که 6018اهلل موسوی اردبیلی )(. آیت1: 6018)رهنورد، « غربی )علوم انسانی( است

ریزی کردیم، حزب غربی تشکیل دادیم و باید آنها ما تاکنون غربی فکر کردیم، نوشتیم، برنامه»

وزیر وقت( بیان کرده  (. محمد علی رجایی )نخست0: 6018)موسوی اردبیلی، « را دور بریزیم

( و 1: 6018)رجایی، « ها باید بسته شود ما پولمان را هدر دادیم و بقیه دوره»است که 

اهلل بهشتی، میرحسین موسوی، همچنین بسیاری از مدیران و نخبگان سیاسی از جمله آیت

 ,Razaviهاشمی رفسنجانی، احمد فردید و... از تعطیل کردن علوم انسانی حمایت کردند )

2009: 12 ; Sobhe, 1982: 273 اخرین روز امتحانات دانشگاه فرا رسید و  6018خرداد  61(. در

خرداد  60ها تعطیل شد و گام جدید برای تغییر بنیادین شد. چند روز بعد از آن ) گاهدانش
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ها به  ( از طرف مسئوالن حکومتی، تغییر و تحوالت علوم انسانی و وضعیت دانشگاه6018

(. بدین  006ـ  006: 66، جلد 6098؛ 6018گروهی از همفکران واگذار شد )امام خمینی، 

سازی بر نهادهای علوم سازی و بومی ( گفتمان اسالمی6018رهنگی )ترتیب، بعد از انقالب ف

گیری در خصوص نهادهای ریزی، سیاستگذاری و تصمیمانسانی مسلط شد و هرگونه برنامه

های پذیرش، تحت کنترل قرار گرفت. درست بعد از انقالب ویژه تعداد ظرفیت علوم انسانی به

ل شد، بیشترین فشارها روی علوم انسانی قرار داشت. ها برای چند سال تعطی فرهنگی، دانشگاه

پذیرد، چندین رشته حذف  شد که علوم انسانی دیگر دانشجو نمی هر روزه خبرهایی منتشر می

  .های خاصی استشده است و یا پذیرش محدود به رشته

وانند ت های علوم انسانی میکنیم، فارغ التحصیالن رشتهما کنکور علوم انسانی برگزار نمی»

  .(6: 6026)احمدی، « های مهندسی و طبیعی امتحان کنکور بدهنددر رشته

: 6026)خرازی، « رشته تقلیل پیدا کرده است 66رشته به  666های علوم انسانی از رشته»

68).  

  .(6: 6026)موسوی اردبیلی، « رشته تقلیل یافته است 11های علوم انسانی به  رشته»

بازگشایی شد و در اوّلین سال  6026ها علوم انسانی در سال فتامّا با وجود این مخال

های علوم انسانی ها( در رشته درصد کل پذیرش دانشگاه 60هزار نفر آنان ) 18بازگشایی حدود 

سال به  00طرز عجیبی بعد از  ( و امروزه به6022در حال تحصیل بودند )به نقل از سخی، 

ریزی )مؤسسه پژوهش و برنامه 6ها( رسیده است شگاهدرصد کل پذیرش دان 06نفر ) 6660180

  .(6081آموزش عالی، 

، بر 1631( تا 1632(: مقایسه میزان دانشجو در نهادهای آموزش عالی از زمان بازگشایی )1جدول )

 2های مختلفحسب رشته

 هارشته

 میزان دانشجو در نهادهای آموزش عالی

سال 

1632 

سال 

1631 

به  1631نسبت 

1632 

 درصد افزایش ساالنه

 سال( 66)طی  

 6 برابر 00 6660180 18666 علوم انسانی

 06/6 برابر 1/60 611612 68666 علوم پایه

                                                           
ریزی آموزش عالی در خصوص تعداد دانشجویان علوم آخرین آمار منتشر شدۀ دقیق از مؤسسه پژوهش و برنامه 6

 شد.بامی 6081انسانی در کل نهادهای آموزش عالی ایران در سال 
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، 1631( تا 1632(: مقایسه میزان دانشجو در نهادهای آموزش عالی از زمان بازگشایی )1دول )ادامه ج

 1های مختلفبر حسب رشته

 هارشته

 ی آموزش عالیمیزان دانشجو در نهادها

سال 
1632 

سال 
1631 

به  1631نسبت 
1632 

 درصد افزایش ساالنه
 سال( 66)طی  

 26/6 برابر 2/66 606029 66666 علوم پزشکی

 21/6 برابر 1/66 6066181 26666 فنی و مهندسی

کشاورزی و 
 دامپزشکی

 96/6 برابر 68 699206 2166

 21/6 برابر 66 006608 62666 هنر

 61/6 برابر 61 0009090 660666 مجموع

ای نسبت به  شده است و جریان بدبینانه  های اوّلیه که با علوم انسانی انجامدر کنار مخالفت

تنها دور انداخته  علوم انسانی همواره در کشور حاکم بوده است، علوم انسانی در عمل نه

های علوم دانشجویان رشتهتنها تعداد  طوری که نه شود؛ به شود، بلکه به آغوش گرفته می نمی

های متعددی هم در این حوزه تأسیس  یابد، بلکه رشتهطور چشمگیری افزایش می انسانی به

شود که با علوم  شود که چگونه این وضعیت فهم می شود. اکنون این پرسش مطرح می می

در این  پذیرش آن را افزایش داد؟ ما ها، ظرفیتانسانی مخالف بود، ولی بیش از سایر رشته

های مختلفی که به توسعۀ علوم انسانی انجامیده است را مورد  کنیم رویه مقاله، کوشش می

های  منظور تحکیم دستگاه بررسی قرار داده و نشان دهیم چگونه توسعۀ علوم انسانی به

عنوان بخشی از روند غیرقابل  کننده ایدئولوژی ممکن شده است و از سویی دیگر به بازتولید

 شده است.  )افزایش جمعیت بیکار، جوانان پشت کنکور و... ( دیده اجتناب

پور محققان مختلفی کوشیدند از دریچه خود ابعادی از موضوع را آشکار سازند. قاسم

های دولتی از لحاظ  رسند که سیاست( در پژوهشی به این نتیجه می6086دهاقانی و همکاران )

طور،  تاکنون موفقیتی نداشته است. همین 6016اسالمی بومی کردن علوم انسانی بعد از انقالب 

های  رسند که سه موج از سیاست( در پژوهشی به این نتیجه می6086مختاری و همکارانش )

سازی شکل گرفته است، که در هر سه موج بر دولتی و حکومتی در ایران در خصوص بومی

نی بومی تأکید شده است. نوروزاده گزینش دانشجو، استاد، محیط دانشگاه و محتوای علوم انسا
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پردازند، ویژه علوم انسانی( می های تولید علم )به( در پژوهشی، ابتدا به شاخص6099و رضایی )

سازی، ثبت اختراع، تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر، ها شامل: نظریهکه این شاخص

هشی، میزان اختصاص درصدی از تعداد ارجاع به مقاالت، تعداد کتاب، اعتبارات علمی ـ پژو

تولید ناخالص ملی هر کشور برای کارهای تحقیقاتی، کیفیت مقاالت علمی، چاپ مقاالت علمی 

ها در کشورها بر این اساس، است (، تعداد مراکز  بندی دانشگاه در مجالت معتبر دنیا )که رده

شجو، نسبت تعداد استاد کنند، تعداد دان المللی کار می استعدادهای درخشان که در سطح بین

باشد. آنها وضعیت چندان به دانشجویان، تعداد مراکز تحقیقاتی موجود در کشور و تنوع آنها می

ترین علل رکود علوم انسانی در  دهند. از نظر آنان، مهممطلوبی از علوم انسانی ارائه نمی

است. ساعی و  های گوناگون، عدم آزادی و امنیت فکری اندیشمندان و علما بوده دوره

ـ  6096دولت و سیاست آموزش در ایران: از سال »( نیز در پژوهشی با عنوان6086همکارانش )

اند که سیاست آموزش، در چهار های کمی و کیفی به این نتیجه رسیدهمبتنی بر داده« 6026

لحاظ های مختلف تفاوتی از ها نبوده است و دولتدولت مختلف اساساً تابع رویکرد این دولت

( در پژوهشی 6089های فتوحی و فاضلی )اند. یافتهسیاست بر آموزش علوم انسانی نداشته

دهند که حتی از دوران انقالب فرهنگی، رویکردهای سیاستی یکدستی نسبت به نشان می

 پذیرش دانشجو در علوم انسانی وجود نداشته است. 

سیاست علمی در ایران پس از »ن ( نیز در پژوهشی تحت عنوا6086پارسانیا و پرهیزکار )

« ساله1های توسعۀ  برنامه»، به «انقالب اسالمی، با تأکید بر علوم انسانی در اسناد باالدستی

اند. سه دورۀ سیاستگذاری متفاوت در بعد از پیروزی انقالب ها توجه داشته برای سیاستگذاری

گرایانه است که در  های آرمان های آنان استخراج شده است. دورۀ اوّل سیاستدر یافته 6016

ای    ( واقع شده است و با هدف تغییر ریشه6026( تا آغاز برنامۀ اوّل توسعه )6016اوایل انقالب )

های نهادی ـ تبعی است که از آغاز  در محتواهای علمی صورت گرفته است. دورۀ دوم سیاست

افزاری است. این  جنبش نرمدر خصوص  6068( تا سخنرانی رهبری در سال 6026برنامۀ اوّل )

عنوان ابزاری برای دیگر اهداف است و علوم انسانی در حاشیه است و تلقی علمی  نگاه به علم، به

های نهادی ـ استقاللی است که با سخنرانی رهبری در  شود. دورۀ سوم سیاست   از آن دیده نمی

کند    رنامۀ پنجم توسعه ذکر میآغاز شده و تاکنون ادامه داشته است، اوج آن را در ب 6068سال 

کشوری برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و  6060که در این برنامه ایران در افق 

یافته به جایگاه اوّل اقتصادی، علمی، فناوری در سطح منطقۀ آسیای جنوب غربی  فناوری، دست
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برد که هرکدام از این  ی نام میهای سیاستی علوم انسان ( نیز از مدل6089شود. حصارکی ) می

اند. الف( عقالنیت مدیریتی ـ امنیتی: علوم انسانی  ها بر نوعی خاص از عقالنیت مبتنی سیاست

گیرد. ب(    های کشورداری و نیازهای نظام سیاسی در نظر می اسالمی را در خدمت ضرورت

سبک زندگی اسالمی  عقالنیت دینی: علوم انسانی اسالمی را حافظ معرفت دینی، فرهنگی و

های کار  داند. ج( عقالنیت انتقادی غیردموکراتیک: این رویکرد از موضع علم و مشخصه   می

داند. د( عقالنیت  دفاع می سازی علم را امری غیرعلمی و غیرقابل علمی و آکادمیک، دینی

ت انتقادی دموکراتیک: این رویکرد از موضع دفاع از سازوکارهای دموکراتیک و مشارک

اند، به نقد رویکرد به باور خود غیردموکراتیک  نفع هایی که در آنها ذی دانشگاهیان در طرح

های ذکر  پردازد. بسیاری ازاین پژوهش   شورای تحوّل علوم انسانی و مقاومت در برابر آن می

های یکدستی در خصوص علوم انسانی وجود نداشته است و  دهند که سیاست شده، نشان می

 خصومت آشکار اقدامات عملی مسیرهای متفاوتی را پیش برده است. رغم  علی

 روش پژوهش

پذیرش دانشجوی علوم انسانی  با توجه به اینکه هدف پژوهش، بررسی و موشکافی سیاست

ای است که شامل های پذیرش در علوم انسانی مجموعهشود سیاست ظرفیت است، فرض می

های گوناگون سازی، و اعتال و ارتقای این علوم(، ابژهدیسازی، کاربرهای مختلف )اسالمیپروژه

های دانشگاهی،  )سوژۀ آکادمیک، گزینش استاد و دانشجو، فضای دانشگاه، برنامۀ درسی، کتاب

ها(، سیاستگذاری و غیره(، نهادهای مختلف )از نهادهای سیاستگذار تا نهادهای مجری سیاست

وزۀ علوم انسانی در اسناد باالدستی چون برنامههای مربوط به حهای مختلف )سیاستگذاری

های توسعه، نقشۀ جامع علمی کشور، نقشۀ مهندسی فرهنگی و غیره(، کنشگران گوناگون 

ها، دانشگاهیان، دانشجویان، کنشگران حوزۀ غیرآکادمیک علوم  )سیاستگذاران، مجریان سیاست

های پذیرش  گران همسو با سیاستانسانی، کنشگران حوزۀ علوم انسانی اسالمی و حوزوی، کنش

شود. بنابراین در  های مختلف )علوم اسالمی، علوم انسانی سکوالر غربی( میعلوم انسانی(، دانش

آوری اطالعات از اسناد، آمارها،  بریم. در جمعاین تحقیق، از روش کیفی چندگانه بهره می

د، برای این کار از روش تحلیل گیرن ها مورد بررسی قرار می ها و سیاست ها، سخنرانی مصاحبه

معنای وسیع مدّ نظر  شود. در اینجا روش تحلیل محتوای کیفی به محتوای کیفی استفاده می

شود. به این دلیل که عالوه بر  های گفتمانی نزدیک می ها به تحلیل است که از برخی جنبه
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یم. برای بررسی شو ها نیز متمرکز می ها و کردارها حول سیاستگذاری ها بر رویداد متن

های ظرفیت پذیرش علوم انسانی از مسیر جزء به کل؛ یعنی ابتدا شناسایی متون،  سیاست

 ها اقدام شده است. های کنش، سپس گفتمانژانرها، حوزه

 های پژوهشیافته

شوند، در بخش اوّل به توصیف وضعیت پذیرش در های پژوهش در دو بخش بیان مییافته

های تحصیلی ها و دورههای بعد از انقالب تا به امروز بر حسب رشته علوم انسانی، در سال

های مبتنی بر ظرفیت پذیرش بحث و  شود. بخش دوم این پژوهش، سیاست پرداخته می

 شود.  بررسی قرار می

 وضعیت پذیرش در علوم انسانی

 22631( تا 2632ی )(: وضعیت پذیرش دانشجو در نهادهای آموزش عالی، از بازگشایی علوم انسان2جدول )

سال 

 )دوره(
 مقطع

 علوم انسانی هامجموع رشته

 تعداد
 رشد ساالنه

 )نسبت به دورۀ قبل( 
 تعداد

 رشد ساالنه 

 )نسبت به دورۀ قبل(

سال 

6026 

 ـ 16666 ـ 612666 کارشناسی کاردانی و

 ـ 6666 ـ 69666 تحصیالت تکمیلی

 ـ 18666 ـ 660666 مجموع

سال 

6069 

 06/6رشد ساالنه  080601 00/6رشد ساالنه  906201 ی و کارشناسیکاردان

 61/6رشد ساالنه  66206 69/6رشد ساالنه  96629 تحصیالت تکمیلی

 00/6رشد ساالنه  066686 00/6رشد ساالنه  860860 مجموع

سال 

6099 

 02/6رشد ساالنه  6068666 02/6رشد ساالنه  0696600 کاردانی و کارشناسی

 10/6رشد ساالنه  82886 06/6رشد ساالنه  626266 یالت تکمیلیتحص

 06/6رشد ساالنه  6162660 02/6رشد ساالنه  0008606 مجموع

سال 

6081 

 60/6رشد ساالنه  6116188 60/6رشد ساالنه  0066066 کاردانی و کارشناسی

 19/6رشد ساالنه  016880 00/6رشد ساالنه  866866 تحصیالت تکمیلی

 62/6رشد ساالنه  6660180 62/6رشد ساالنه  0009090 جموعم

وضعیت پذیرش دانشجو در کلیۀ نهادهای آموزش عالی، از بازگشایی علوم انسانی بعد از 

( بیان شده 6به شرح جدول ) 6081( تا جدیدترین آمار منتشر شده در سال 6026انقالب )

                                                           
 .6: 6026؛ نجفی، 6081ـ  6026ریزی آموزش عالی،  منبع: مؤسسه پژوهش و برنامه 6
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، در 6026شایی علوم انسانی در سال شود؛ با بازگ است. چنانچه در این جدول مشاهده می

هزار نفر آن دانشجویان تحصیالت تکمیلی  6هزار دانشجو پذیرش داشته است که  18حدود 

( علوم انسانی 00/6برابر ) 0ها تقریباً اند و مجموع رشته)کارشناسی ارشد و دکتری( بوده

 اند. پذیرش دانشجو داشته

ها، علوم انسانی به مجموع دانشجویان کلیه رشته( نسبت دانشجویان 6069سال ) 62بعد از 

یابد. ها( افزایش مینسبت به مجموع دانشجویان )کلیه رشته 68/6شود؛ یعنی می00/6

( و مجموع دانشجویان 02/6برابر )رشد ساالنه  82/2همچنین تعداد دانشجویان علوم انسانی 

شوند، سهم ( می01/6برابر )رشد ساالنه  0/1)اعم از علوم انسانی، فنی، علوم پایه، پزشکی و...( 

ویژه در علوم انسانی( نسبت به تحصیالت  افزایش ظرفیت در مقاطع کاردانی و کارشناسی )به

، ولی تحصیالت 02/6تکمیلی بیشتر بوده است )کاردانی و کارشناسی در علوم انسانی ساالنه 

 از لحاظ افزایش پذیرش رشد داشته است(.  61/6تکمیلی 

( 02/6ها )ساالنه میانگین ظرفیت پذیرش در همۀ رشته 6099تا سال  6069ال از س

( بیشتر شده است، اما نکتۀ حائز اهمیت افزایش سهم قابل 06/6ویژه در علوم انسانی )ساالنه  به

رشد  10/6طوری که ساالنه  توجه پذیرش تحصیالت تکمیلی در علوم انسانی بوده است؛ به

کاهش  6069های قبل از  که کاردانی و کارشناسی نسبت به سال یپذیرش داشته است درحال

رشد  6099تا سال  6069و از سال  06/6رشد ساالنه  6069ظرفیت داشته است )تا سال 

 (. 06/6ساالنه 

نفر رسیده  0009090تعداد دانشجویان به  6081در جدیدترین آمار منتشر شده در سال 

سال  9باشند که نسبت به ها علوم انسانی میمربوط رشتهها است که حدود نیمی از کلیه رشته

 60/6دهد ظرفیت دانشجویان کاردانی و کارشناسی ساالنه با رشد (، نشان می6099قبل )

ویژه در علوم  که پذیرش در مقاطع تحصیالت تکمیلی )به افزایش پذیرش داشته است، درحالی

 (. 19/6انسانی( افزایش قابل توجهی داشته است )ساالنه 

ظرفیت پذیرش دانشجو در  6081( تا سال 6026طور کلی از بازگشایی علوم انسانی ) به

افزایش  61/6صورت میانگین ساالنه  برابر شده است؛ یعنی به 61ها در حدود کلیه رشته

برابر )میانگین رشد ساالنه  00که ظرفیت پذیرش در علوم انسانی  پذیرش داشته است، درحالی

های مختلف نیز بیانگر آن است که افزایش ست. در واقع، تفکیک بین رشته( شده ا60/6

ها بسیار بیشتر بوده است که در جدول پذیرش دانشجو در علوم انسانی نسبت به سایر رشته
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های مبتنی بر این افزایش ظرفیت  شود سیاست توان مالحظه کرد. در ادامه سعی می ( می6)

 تشریح شود. 

 ر ظرفیت پذیرشهای مبتنی بسیاست

های بعد ازا نقالب، افزایش پذیرش قابل توجهی   دهه های دانشگاهی در طولاگرچه کلیه رشته

اند، اما علوم انسانی سهم بیشتری را به خود اختصاص داده است. این افزایش ظرفیت،  داشته

یلی های قابل توجهی از لحاظ پذیرش دانشجو در مقاطع تحصچنانچه تشریح شد دارای گسست

دست آمده، نشان می های به)کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری( بوده است و داده

های مختلف بعد از انقالب  دهد این وضعیت در چارچوب یک سیاست خاص یا سیاست دولت

های پذیرش های متعددی با توجه به هدف و عقاید وجود دارند که ظرفیت نیست، بلکه سیاست

می« توسعه»و « بهنجارسازی»، «افزایش منابع مالی»ها شامل  کنند. این سیاسترا تعیین می

 شود: باشند که در ادامه، به تشریح آنان پرداخته می

 منظور منابع مالی  الف( ظرفیت پذیرش به

ها و برنامه شوند و سیاست شیوۀ دموکراتیک اداره می ها به در اغلب کشورهای غربی، دانشگاه

باشد و دولت در ویژه میزان پذیرش دانشجو( در چارچوب دانشگاه اتخاذ می ها )به ریزی دانشگاه

ها چه دولتی و چه به اصطالح خصوصی، از دو  آن دخالت مستقیمی ندارد. در ایران، اما دانشگاه

های سیاسی و ها از شخصیت جهت تفاوت دارند؛ اوّالً بنیانگذاران، رئیس کل و رؤسای دانشگاه

ها، تفکیک آن از  شدن دانشگاه رغم خصوصی طوری که علی هستند، به مطرح حاکمیت

طور مستقیم بر  رسد. ثانیاً در ایران، نظارت و کنترل حاکمیت بهنظر می شدن دشوار به دولتی

ای که شود و بودجه ویژه پذیرش دانشجو و جذب استاد و کارمندان( اعمال می ها )به دانشگاه

شود. بر این  کردند بر دوش دانشجویان گذاشته می یت طلب میها بایستی از حاکم دانشگاه

های افزایش پذیرش دانشجو، کسب منابع مالی توسط خود  ترین سیاست اساس، یکی از مهم

های پولی از جمله آزاد، پیام  هاست، چنانچه مشهود است افزایش ظرفیت با دانشگاه دانشگاهء

های د و به دانشگاه دولتی در قالب شبانه، پردیسـ کاربردی و غیرانتفاعی آغاز ش نور، علمی

 المللی گسترش یافت. بین
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 اخذ شهریه از دانشجو

کم به روستا  یکی از طرق این است که از همین امسال در هرجا که دستمان رسید و شاید کم»

مروزه اگر نام دانشگاه آزاد، اما نه دانشگاه آزاد رژیم گذشته... ا هم بکشد. مراکزی درست کنیم به

خاطر فضای دانشگاه و اساتید زیاد، کارمندان مؤسسه، وزارت علوم،  یک دانشجو در سال، به

ها هزار تومان، صدها هزار تومان خرجش است، یک طلبه وقتی  ها و سایر چیزها، ده آزمایشگاه

ی هایی هم که دارد، خودش در یکی دو ماه خواند تقریباً هیچ خرجی ندارد و آن خرج درس می

؛ به نقل از 6026)هاشمی رفسنجانی، « آورد گرداند و به مدرسه می رود برای تبلیغ برمی که می

 (. 6082نورانیان، 

توسط یکی از مقامات عالی« گیردانشگاه همه»و « پول»بار از  در این سخنرانی برای اوّلین

فته است. سال وسعت و عمق کافی یا 02رتبۀ سیاسی سخن گفته شد، که امروزه بعد از 

( و 6026(، پیام نور )6026) 6بار در دانشگاه آزاد پذیرش دانشجو بر مبنای دریافت شهریه اوّلین

در دانشگاه علوم  6066( اتخاذ شد و دوره شبانه از سال 6066) 6سپس علمی ـ کاربردی

 طور که شروع دانشگاه به 6026پزشکی تهران شروع به پذیرش دانشجو کرد، در واقع، در سال 

درصد از دانشجویان در  61طور خاص بود، کمتر از  عام و شروع دانشگاه با پرداخت شهریه به

درصد از  16بیش از  6066کردند در سال  کل آموزش عالی ایران شهریه دانشگاه پرداخت می

درصد از کل دانشجویان )در  6تنها  6081کردند و در سال  دانشجویان شهریه پرداخت می

ریزی آموزش کنند )مؤسسه پژوهش و برنامهدانشجو( شهریه پرداخت نمیهزار  266حدود 

درصد که معاف از پرداخت شهریه هستند نیز با  6(. نکتۀ قابل توجه آنکه این 6081عالی، 

های زمانی قادر به اتمام  تبصره و شروطی همراه است، که اگر دانشجو مطابق با سیاست

ترم( نباشد باید به دانشگاه  8ترم، دکتری  0ترم، ارشد  9ترم، کارشناسی  0تحصیالت )کاردانی 

                                                           
اهلل خمینی تأسیس  به پیشنهاد هاشمی رفسنجانی و با حمایت روح 6026بهشت دانشگاه آزاد اسالمی در اردی 6

ای )رئیس جمهور وقت(، اکبر هاشمی رفسنجانی )رئیس مجلس  شد. هیئت مؤسس دانشگاه شامل علی خامنه

وقت(، میرحسین موسوی )نخست وزیر وقت(، احمد خمینی )فرزند و رئیس دفتر خمینی( و عبداهلل جاسبی 

با  26ه داده و جاسبی را به ریاست دانشگاه منصوب کرد. اولین آزمون ورودی دانشگاه در اسفند تشکیل جلس

 هزار داوطلب در شاهرود، اهواز، تبریز، تهران، رشت، زاهدان، کرمان، مشهد و یزد برگزار شد. 06شرکت 

گاه با هدف افزایش است و این دانش به تصویب رسیده  6066کاربردی در مهر -تأسیس دانشگاه جامع علمی6

آموختگان مراکز آموزشی  ای دانش های حرفه های مختلف اقتصادی و افزایش مهارت سطح مهارت شاغلین بخش

 کاری و صنعت دانشجو پذیرفت.های تعمیرات، برق باشندـ، در رشته که فاقد تجربه اجرایی میـ 
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(. دانشجو در هر درسی 61: ماده 6080شهریه پرداخت کند )وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 

های بعدی شهریۀ آن را پرداخت کند )وزارت علوم، نمرۀ قبولی را کسب نکند باید برای ترم

 (. 66: ماده 6080تحقیقات و فناوری، 

های آن بیشتر بود. علوم انسانی دلیل کاهش هزینه ن سود ناشی از علوم انسانی، بهمیزا

کرد و صِرف یک استاد و یک کالس درس آزمایشگاه و امکانات چندانی از دانشگاه طلب نمی

( مشهود است، علوم انسانی بیشتر از سایر 6رسید. بنابراین چنانچه در جدول )نظر می کافی به

دلیل سودآوری باالتر  وجه قرار گرفت و تحصیالت تکمیلی نیز در علوم انسانی بهها مورد ترشته

طوری که در  (؛ به6تر، افزایش ظرفیت یافته است )مراجعه کنید به جدول  های پایینو هزینه

میلیون و هر  61میلیون، کارشناسی ارشد  96هر دانشجوی دکتری تقریباً  6082سال 

کند )برای اطالعات ن تومان شهریه به دانشگاه پرداخت میمیلیو 69دانشجوی کارشناسی 

 6082؛ یا به دفترچۀ انتخاب رشته سال 6082، 6بیشتر به سایت رسمی دانشگاه ازاد اسالمی

 مراجعه کنید(. 

های پذیرش در سطوح تحصیالت تکمیلی، عالوه بر افزایش ظرفیتالتدریس:  اساتید حق 

های تحصیلی دانشجویی برای سیستم آموزشی به  سالاینکه منابع مالی سرشاری در طول 

التحصیلی نیز همواره برای دانشگاه سود مالی نیز در قالب حقآورد، بعد از فارغارمغان می

التحصیالن باعث رقابت آنان برای تدریس با مبلغ ناچیزی همراه دارد. افزایش فارغ التدریسی به

 6های بسیار ناچیزیکاهد؛ زیرا هزینههای دانشگاه میشده است و با این مبلغ ناچیز، از هزینه

( وضعیت این اساتید در چارچوب 16: 6080شود. کاظمی ) برای هر ساعت تدریس پرداخت می

 نماید:دانشگاه را به این شیوه توصیف می

های جامع و علمی ـ کاربردی )که معموالً  ای در دانشگاهامروز استادان جوان و گاه باتجربه»

نور به سختی مشغول به های آزاد و پیام گیرند( و دانشگاهخدام ندارد و فقط حق التدریس میاست

شان نیست. این دسته از نیروی شان پاسخ گوی نیازهای اوّلیۀ زندگیکارند و حجم باالی تدریس

 توان بردگان آموزشی نامید؛ چراکه بدون سوابق بیمه، تمام هفته در دانشگاه تدریس کار را می

(. آنها فاقد 6082کنند )در سال کنند و کمتر از یک میلیون و ششصد هزار تومان دریافت می می

                                                           
6 http://registration.damavandiau.ac.ir/fa/news/250382-ورودی-دانشجویان-/شهریه 

تا  66هزار بوده است، در حالی که اعضای هیئت علمی بالغ بر  66هزار تا  1هر ساعت تدریس از  6082در سال  6

 باشد.برابر آن می 66
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امکانات و امتیازاتی هستند که یک استاد استخدام شده در دانشگاه دارد. نیروی کار ساعتی، از 

... های مطالعاتی، وام و حق مسکن وهای پژوهشی، سوابق کار، فرصتامتیازاتی چون بیمه، گرنت

 «. التدریس اتاق کار اختصاصی ندارندها معموالً استادان حق محروم است. در دانشگاه

کند ها از طریق امکانات و دستمزدها سعی میلذا نهادهای آموزش عالی برای کاهش هزینه

شود.  التدریس بیشتر میکمتر نیروی هیئت علمی را جذب نمایند و گرایش به اخذ اساتید حق

التدریسی( بوده نفر )به صورت هیئت علمی و حق 61010تعداد اساتید  6016ال چنانچه در س

هزار  60اند، به عبارتی در حدود التدریسی بودهدرصد حق 1است که در بین اساتید کمتر از 

(. ، ولی در سال 6096ریزی آموزش عالی، هیئت علمی بوده است )مؤسسه پژوهش و برنامه

ریزی آموزش می در کشور وجود دارد )مؤسسه پژوهش و برنامههیئت عل 66806تعداد  6081

( تعداد دانشجویان نزدیک 6081سال بعد از انقالب )تا سال  09(. یعنی در طول 6081عالی، 

برابر شده است. در چنین  1شده است، ولی تعداد اساتید هیئت علمی تنها  6برابر 066به 

التدریس گذاشته شور بر عهده اساتید حقوضعیتی تدریس این حجم عظیم دانشجویان در ک

باشد )مؤسسه پژوهش و برنامهنفر می 602916شده است، که بر مبنای آمار رسمی تعداد آنها 

التدریس در آمار (. با وجود این آمار، هنوز بسیاری از این اساتید حق6081ریزی آموزش عالی، 

 کنند. دریس آنها اقدام نمیها نسبت به ثبت واحد ت رسمی ثبت نشده است و دانشگاه

های پذیرش یکی دیگر از اهداف افزایش ظرفیت ظرفیت پذیرش با هدف بهنجارسازی:

معنای تنظیم رفتارها،  توان بهنجارسازی نامید که به در علوم انسانی توسط سیاستگذاران را می

ست که مطابق با های حاکمیت است. فرد بهنجار کسی اعقاید و باورها مطابق با اهداف و آرمان

کند، به عبارتی به آنچه حاکمیت طلب میاندیشد و عمل میهای حاکمیت میاهداف و برنامه

گوید. بهنجارسازی از طرق مختلفی چون نظام کنکور، محتوای متون درسی، کند آری می

های مالی محتمل بر دانشجو و پذیرش نیروهای بهنجار اعمال شده است، در ادامه، به هزینه

 شود.  شریح آنان پرداخته میت

 نظام کنکور

توان به  های انقالب است. می کردن و ساختن انسان معتقد به بنیان بهنجارسازی همان اسالمی

هایی اصرار  های زیادی اشاره کرد که بر چنین بهنجارسازیها و سیاستگذاریمتون، سخنرانی

                                                           
 نفر بوده است. 626069برابر با  6016تعداد دانشجویان سال  6
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باشد که در ( می6081ـ  6088وسعه )های کلّی برنامه ششم ت سیاست 66دارند، نمونۀ آن بند 

باشد. می« ویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقالب تحول و ارتقای علوم انسانی به»پی 

ترین فضاها برای این  طور خاص از مهم های علوم انسانی بهطور عام و رشته ها به دانشگاه

التحصیلی دانشگاه تا زمان فارغبهنجارسازی است. از زمان دبیرستان و کنکور برای ورود به 

شود و کنکور، یکی از  های بهنجارسازی از طریق علوم و فراگردهای آن اتخاذ می چنین سیاست

باشد. همه ابزارهای های حاکمیت می های بهنجارساز مبتنی بر سیاستترین این نظام مهم

مثابه حقیقتی  شگاه بههای ملی و... دانشجو و دانقدرت از جمله مجلس، قانون اساسی، رسانه

های  کنند و همچنین با توجه به اینکه دین اسالم و ارزشآرمانی برای جوانان برساخت می

کننده چنین آرمانی )دانشگاه و  کند، عامل تقویتجامعۀ ایرانی، تحصیالت را باارزش تلقی می

در کنکور قبول شد دانشجو( برای جوانان است، اما راه رسیدن به این آرمان، کنکور است. باید 

تا بتوان وارد دانشگاه شد و بتوان در مقاطع باالتر دانشگاهی تحصیل کرد. برای قبولی در 

. چنانچه در مصاحبه با رتبه6ها نشست و مطالعه کردها و کتابخانهروز در خانهکنکور، باید شبانه

اند و تکنیکمطالعه کردهروز ساعت در شبانه 66توان دید که آنان غالباً بیش از  های برتر می

 (. 6082اند و...  )محبی، ها نرفتهاند، ولی به مهمانیزنی را یاد گرفتههای تست

های بهتر ها و رشته توان وارد دانشگاه شد، ولی دانشگاه امروزه هرچند بدون کنکور هم می

اهد شد، جز از دهد، جز از طریق کنکور برای آنان محقق نخوکه آرمان و هدف را به جوانان می

های توان خود را از هزینهها نمیها و کتابخانهروزی در چارچوب خانهطریق مطالعات شبانه

 های برتر(. درصد رتبه 6شهریه معاف کرد )

 های مالی محتمل بر دانشجوهزینه

برای تحصیل در دانشگاه شهریه  6081درصد از دانشجویان کشور در سال  80با توجه به اینکه 

ها، غذا و... هر روزه بیشتر بر دوش های دیگری نیز از جمله خوابگاهکنند و هزینهاخت میپرد

کارگر »، «دانشجوی کارگر»های جدیدی از جمله شود، امروزه با پدیده دانشجو گذاشته می

                                                           
ها وجود دارد، امّا علوم انسانی از دو لحاظ متفاوت البته کنکور نه تنها برای علوم انسانی بلکه برای سایر رشته 6

ها بر شود: اوّل آنکه تعداد دانشجویان علوم انسانی بسیار بیشتر است که این سیاست بیش از سایر رشتهدیده می

زوا و مهندسی، علوم پایه و ... که کار آنان در ان -های پزشکی، فنیشود، ثانیاً بر خالف رشتهعلوم انسانی اعمال می

بهنجارسازی از این  شود علوم مبتنی بر ارتباط و شناخت انسانی است که سیاستدر چارچوب یک اتاق انجام می

 توان نوعی از سیاست مهندسی کردن و انزوا کردن تلقی کرد. لحاظ را می
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(. چنین وضعیتی باعث شده است که دیگر 12: 6080رو هستیم )کاظمی، روبه« دانشجو

های مدنی و مطالبات اجتماعی، سیاسی، ی کمترین ارتباط با فعالیتدانشجوی علوم انسان

فرهنگی و... داشته باشد. آنان با ورود به دانشگاه درگیر مسائل اقتصادی و شغلی خواهند شد. 

کند شرایط شاغالن در نظر های درسی آنان سعی مینهادهای آموزش عالی نیز در تنظیم برنامه

صورت  ها(، یا بهها و جمعهشنبهب در روزهای تعطیل )پنجطوری که اغل گرفته شود؛ به

شود تا به چنین  ها برگزار میصورت فشرده در یک روز کالس غیرحضوری و مجازی و یا به

 های بهنجارسازی دامن بزند.  سیاست

 محتوای متون درسی

ا به امروز، هدف ( ت6018فروردین  6محتوای متون علوم انسانی همواره از اوّل انقالب فرهنگی )

های مؤمن بوده است. امام خمینی )ره( در  های اختالف و تولید سویهسیاست و عرصه

 کنند: بیان می 6018اردیبهشت  6سخنرانی

ها را از همه عناصر تخلیه کنند  امیدوارم که همان طوری که پیشنهاد شده است، دانشگاه»

ء اهلل یک دانشگاه صحیح ]با[ اخالقی اسالمی ها تخلیه کنند، تا اینکه ان شاو از همه وابستگی

 (. 616: 66، ج6098)امام خمینی، « ]و[ فرهنگ اسالمی تحقق پیدا بکند

ای، در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان و اساتید دانشگاه اهلل خامنهرهبر ایران آیت

 کند: صنعتی امیرکبیر ذکر می

ها سال است که ما متون فرنگی و خارجی به نظر من یکی از عیوب بزرگ این است که ده»

ای، )خامنه« کنیم کنیم و براساس آنها تعلیم و تعلم می خوانیم، حفظ می کنیم، می را تکرار می

6068 .) 

 گفت:  6096اردیبهشت  2 محمدمهدی زاهدی )وزیر علوم وقت( در سخنرانی در

ت. ما ضمن اینکه یادگیری های دانشمندان غربی اس کتب علوم انسانی ما خوراکی از یافته»

های دینی و اسالمی و  ای به آموزه کنیم، اما معتقدیم باید توجه ویژه ها را رد نمی این یافته

 (. 6096)زاهدی، « های دانشمندان داخلی در متون علوم انسانی صورت گیرد همچنین یافته

های بهنجارساز  استیابد تا سیبنابراین، محتمل است ظرفیت دانشجو از این رو، افزایش می

های اسالمی، از طریق محتوای متون علوم انسانی در قالب آموزش دروس عمومی مانند اندیشه

های اخالق اسالمی، تاریخ اسالم، تاریخ انقالب اسالمی و... ، دروس تخصصی نیز در رشته

 شناسی اسالمی و... اعمال شود. درواقع دروس شناسی مسلمین، روانمختلف چون جامعه
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ها را بر عهده بگیرند و از طریق آنها ساخت سوژه  عمومی قرار است وظیفه مهمی در دانشگاه

های علوم حال، همواره میزان تغییر در محتوای دروس رشته مورد نظر ممکن شود. با این

شناسی، حقوق، مطالعات زنان و... مورد بحث و چالش بوده  شناسی، روانسیاسی، فلسفه، جامعه

توان انسان بااخالق، معتقد به شود نمی ها، تصور میاز طریق منابع درسی این رشته است؛ زیرا

بیان  6099اسالم و مبانی انقالب را تربیت کرد. مدیران سیاسی نمونۀ آن را در اعتراضات سال 

کنند و این اعتراضات را ناشی از تئوری و تفکرات مبتنی بر غیراسالمی، غیراخالقی و مبتنی می

پردازان مطرح علوم انسانی طوری که مشهورترین نظریه کردند؛ به هنگ غربی قلمداد میبر فر

های ایران وارد کشور  که به دعوت دانشگاه )هابرماس، رورتی، الن تورن، جان هیک، کاستلز( ـ

های آنان با کنند و حتی به تحلیل ارتباط نظریهشده بودندـ را بانی این اعتراضات قلمداد می

  6پردازند.می 6099ت تظاهرا

بنابراین همواره از انقالب فرهنگی تا به امروزه در محتوای علوم انسانی از طریق نهادهای 

(، پژوهشگاه 6020(، انتشارات سمت )6018مختلفی همچون شورای عالی انقالب فرهنگی )

مۀ و حتی در جدیدترین برنا 6( بازنگری شده است6096علوم انسانی و مطالعات فرهنگی )

سازی شده  سازی و اسالمیتوسعه )برنامۀ ششم( نیز تأکید زیادی بر تحوّل در راستای بومی

منظور بهنجارسازی از طریق محتوا، همواره یکی از  ها بهبنابراین افزایش ظرفیت 0است.

 های حاکمیت از ابتدای انقالب فرهنگی تاکنون بوده است.  سیاست

                                                           
نافرمانی کرد که  پرداز نافرمانی مدنی است و مردم را تشویق بهشناس و نظریهجامعهیورگن هابرماس فیلسوف،  6

شواهد آن گرویدن روشنفکران ایرانی حامی هابرماس )همچون سعیدحجاریان( به این نافرمانی است، الن تورن 
ای برمیپرداز تکثرگرایی دینی نیز از مصادیق چنین توطئههای اجتماعی، جان هیک نظریهشناس جنبشجامعه

؛ 6099هایشان به ایران آمده بودند )شریعتمداری، ازی نظریهسشمارند. شریعتمداری معتقد است آنان برای پیاده
 (.  6-2: 6081به نقل از محمد علیزاده، 

نخستین جشنواره علوم انسانی فارابی تأکید کرد: بازنگری و  : محمدمهدی زاهدی وزیر علوم در 6092بهمن  62
 یت است..اصالح وضعیت علوم انسانی با نگاه ارتقای آن در مدیریت کشور یک اولو

: حمید رضا آیت اللهی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: بازنگری 6096شهریور  61
های کشور با تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی به پژوهشگاه علوم  های علوم انسانی دانشگاه های رشته سرفصل

 انسانی و مطالعات فرهنگی محول شد.
 موارد زیر اشاره داشت:توان به از جمله آن می 0

تحول و ارتقای علوم ( »6081 -6088سیاست های کلّی برنامه ششم توسعه ) 66ای در بند اهلل خامنهـ آیت
 را به دولت ابالغ کرده است. « انسانی به ویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقالب

ها در ابعاد  حول و ارتقای علوم انسانی در دانشگاهدولت نسبت به ت»برنامۀ ششم توسعه بیان شده که  20ـ در مادۀ 
ها و  سازی، کارآمدی و روزآمدی با ایجاد تغییرات یا اصالحات در امور مربوط به سرفصل سازی، بومی اسالمی

)برنامۀ ششم توسعه، « را در اولویت قرار دهد های درسی و تربیت استاد و انتخاب دانشجو اهتمام ورزیده و آن کتاب
 (. 20ماده  ،6081
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 جمعیت خاموش

به رقم  6021جهشی در رشد جمعیت اتفاق افتاد و در سال  6021 تا 6011در فاصله دهۀ 

با کاهش  6091و در نهایت در سرشماری  6061درصد رسید و در سرشماری  0/86سابقه  بی

؛ شورای عالی انقالب 6091ایم )مرکز آمار ایران، چشمگیر رشد جمعیت در ایران مواجه بوده

بار وارد سن  برای اوّلین 6061های  در سال 6021تا  6016(. جمعیت متولدین 6086فرهنگی، 

اند و این جمعیت نیازمند شغل، کار، امکانات آموزشی و بهداشتی و... هستند، سالگی شده 66

جمعیت زیاد جوانان و بیکاری ناشی از این افزایش جمعیت، دولت را ناگزیر از پذیرش دانشجو 

توان  را به تأخیر انداخت و در دانشگاه می توان بیکاری آنان کرده است. از طریق دانشگاه می

 آنان را کنترل کرد و نظم داد. 

توان از آنان  استفاده نیستند، بلکه میتنها مضر و بی بر مبنای این سیاست، این جمعیت نه

ها کرد. لذا در  هایی را افتتاح کرد و آنان را وارد این دانشگاه استفاده بهینه کرد و دانشگاه

سال دورۀ کارشناسی،  0توانست از این جمعیت استفاده بهینه کند و بعد از  مدت می کوتاه

های کارشناسی ارشد نیز شدند، لذا ظرفیت پذیرش در دوره مجدد متقاضی شغل و کار می

توانست به جمعیت عظیمی نظم داد و آنان از مطالبات  سال دیگر می 6افزایش داده شد و 

ت این جمعیت مجدد متقاضی شغل شدند و وضعیت اجتماعی دور نگاه داشت و در نهای

 باز برای دورۀ دکتری نیز اعمال شد. نامطلوب را بیشتر مشاهده کردند و سیاست دروازه

سال در دانشگاه  66تا  0همچنین بر مبنای این سیاست، جمعیت چند میلیونی را به مدت 

پرداخت شهریۀ دانشگاهی(،  کنند و از این طریق، عالوه بر کسب درآمد )بامشغول تحصیل می

اندازند. چنانچه مطابق آمارهای رسمی کشور، نرخ بیکاری فارغبیکاری آنان را به تعویق می

التحصیالن دانشگاهی سه برابر بیشتر از درصد است و بیکاری فارغ 06التحصیلی دانشگاهی 

 62بیانگر آن است که ( نیز 6080اند. نتایج پژوهشی )ها نرفته باشد که به دانشگاهکسانی می

پندارند )به ترین مشکل خود می درصد دانشجویان ناامیدی از کار و مشکالت اقتصادی را مهم

 (. 12: 6080نقل از کاظمی، 

در واقع، بهنجارسازی تنها در دوران تحصیالت نیست، بلکه در حیات پسادانشگاهی نیز 

افتن شغل، نوعی کنترل و تنظیم در التحصیالن برای یشود. بر مبنای رقابت فارغ اعمال می

نویسی، مطالعه برای التحصیلی نیز مشغول مقالهحیات پسادانشگاهی است. آنان بعد از فارغ

های استخدامی و... برای تقویت سوابق تحصیلی به امید یافتن شغل هستند. شرکت در آزمون
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ی است که فرد مجدد بنابراین زندگی پسادانشگاهی آنان نیز مبتنی بر سیاست بهنجارساز

سازد، بر همین اساس جمعیت خاموش در  شود که وی را از اجتماع دور می درگیر اموری می

 یابد. زندگی پسادانشگاهی تداوم می

 پذیرش نیروهای بهنجار

شده نشان داده  چنانچه ذکر شد فرد بهنجار کسی است که پایبندی خود را به اصول تعریف

های مختلفی برای بهنجارسازی نشان داده شده است، یکی دیگر  ، راهباشد. تاکنون در این مقاله

ها، ای دانشجو مشاهده کرد. هرچند در بین همۀ رشته ها را باید در پذیرش سهمیه از شیوه

ها های مشترکی اعمال شده است، اما از دو منظر علوم انسانی در بین سایر رشته سیاست

 اهمیت خاصی دارد:

( بعد از انقالب فرهنگی، 6026ـ  60126ها ) در طول بازگشایی دانشگاه اوّل اینکه همواره

نجفی،  ؛90: 6880بر گزینش دانشجویان علوم انسانی تأکید بیشتری شده است )فالحی، 

هایی چون امام صادق که از اساس علوم  ها )پیام نور، دانشگاه برخی دانشگاه  (. توسعه6: 6026

 6026که دانشگاه پیام نور در مهرماه  است باید درک شوند. زمانیاند( در ادامه همین سی انسانی

رشتۀ تحصیلی علوم انسانی )علوم  1تأسیس شد، با پذیرش اوّلین گروه دانشجویی خود در 

فعالیت آموزشی خود را  6026ـ  29تربیتی، جغرافیا، علوم قرانی، تاریخ( از مهر سال تحصیلی 

سازی و باسوادی کارکنان بخش دولتی و بتدا به هدف آگاهیآغاز کرد. در واقع، این دانشگاه ا

ایثارگران )از جمله اعضای خانوادۀ شهید، اعضای خانوادۀ مفقوداالثر، جانباز، اسیر و آزاده( بود و 

 شد.  ها دایر میشنبه و جمعه که ادارات تعطیل بود، کالسدر روزهای پنج

ها بسیار بیشتر بوده است سایر رشته جایی که پذیرش در علوم انسانی نسبت بهاز آن

که با  (، هر نوع سیاستی )مانند پذیرش نیروی بهنجار(، حتی درصورتی6)مراجعه کنید به جدول

ها )کشاورزی، پزشکی، هنر، فنی ـ مهندسی، علوم پایه( همسان باشند، علوم انسانی سایر رشته

 ها تحت تأثیر قرار داده است. را بیش از سایر رشته

باشد که از ابتدا  ها بر مبنای آنچه سهیمه خوانده شده می در دانشگاه ین معیار پذیرشدوم

( تا به امروز نقش مهمی بازی کرده است. هرچه فرد مطابق با گفتمان حاکمیتی 6026)

شود که از طریق  ها وارد می بهنجارتر باشد، بیشتر در صف مقدم برای اخذ پذیرش در دانشگاه

سهم بسیجی در پذیرش دانشگاه آزاد اسالمی، روحانیون، ایثارگران،  66/6های مانندسهمیه
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تصویب  6066آبان  66اند. قانونی جدید در مجلس در ها بوده جانبازان و... برای سایر دانشگاه

های  اند، وارد دانشگاه شوند )مرکز پژوهششد تا افرادی که در جریان جنگ با عراق بوده

(. در همان زمان ناطق نوری )سخنگوی مجلس( از قانون جدید 6066مجلس شورای اسالمی، 

 دفاع کرد و در دیدار با دانشجویان بسیجی گفت: 

شوند  ها، کسانی که وارد دانشگاه می خواهیم فضایی به نفع حزب اهلل در دانشگاه اگر ما می»

)نوری، « شته باشندهای اصلی اعتقاد دا باید از بسیجی و دیگر نیروهای انقالبی باشند و به ارزش

6066 :0 .) 

 در گردهمایی بسیج دانشجویی هم رهبر انقالب اسالمی تأکید کرد: 

 (. 6: 6066ای، )خامنه« ها بیشتر از هر زمان دیگر نیاز به بسیجیان دارند امروز دانشگاه»

های مختلف، همواره نقش خود را حفظ  های دولت رغم تفاوت علی« سهمیه»در واقع، متغیر 

 ( نیز بر آن تأکید شده است. 6081برنامۀ ششم توسعه ) 86طوری که در مادۀ  ه است؛ بهکرد

 ج( ظرفیت پذیرش با هدف توسعه 

های افزایش پذیرش دانشجو است. این توسعه از  توسعه و پیشرفت کشور یکی دیگر از سیاست

رجی و طریق افزایش سطح تحصیالت در کشور، تعداد مقاالت علمی در سطح داخلی و خا

افزایش نیروهای کارآفرین است. باید اذعان داشت این تعریف از توسعه، متکی بر توسعه کمّی 

های حاکمیتی نقش مسلط های کمّی در سیاستتوان انکار کرد همواره سنجشباشد و نمیمی

 تری داشته است. توجهتر و قابل

های توسعه تلقی سواد یا سطح تحصیالت یکی از شاخصـ افزایش سطح تحصیالت: 1

(. سطح تحصیالت 6081مهر  69ای، اهلل خامنه؛ آیت686: 6090زاده و پیری، شود )آصف می

شود  پذیری تلقی میمعنای سطح آگاهی، مدارا، مطالعه و مسئولیت ویژه در علوم انسانی( به )به

پذیرش تواند توجیه خوبی برای افزایش  (، چنین باوری می686: 6090زاده و پیری، )آصف

دانشجوی علوم انسانی باشد. جدای از آنکه توسعه کمّی میزان تحصیالت در ایران توانسته به 

المللی، رتبۀ  توسعه منجر شود یا نه، باال رفتن آمار فارغ التحصیالن دانشگاهی در سطح بین

 ایران را افزایش داده است. 

کشوری تعداد مقاالت یکی از معیارهای مهم توسعه علمی در هر ـ تعداد مقاالت: 2

و...( است. همواره کسب  PubMed, Scopus, Thomsonویژه مقاالت در نشریات معتبر مانند  )به
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های حاکمیت در ایران نیز بوده است. منصوری  توسعۀ علمی مبتنی بر تعداد مقاالت از سیاست

 کند: ( معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وقت ذکر می6090)

کشورهای پیشرفته به ازای هر هیئت علمی، ساالنه یک مقاله ثبت شده است، این در در »

حالی است که در ایران ده درصد از اعضای هیئت علمی ساالنه دارای مقاالت در مجالت بین

المللی هستند که آن هم در رشتۀ علوم فنی و پایه است. وضع در زمینۀ علوم انسانی بر اساس 

درصد مقاالت ایرانی در زمینۀ رشته 86وخیم و بحرانی است؛ زیرا بیشتر از  معیار مذکور بسیار

ترین  مانده های غیر علوم انسانی و اجتماعی بوده است. از نظر علوم انسانی در زمره عقب

که پیش از انقالب این روند، حالتی معکوس داشته و ما یکی  کشورهاى جهان هستیم. درحالی

منطقه و در مقایسه با کشورهایی نظیر چین، مصر و ترکیه قرار  ترین کشورهاى از پیشرفته

 (. 6: 6090)به نقل از فاضلی، « داشتیم

همین منظور، یکی از معیارهای مهم برای ارتقای اساتید، افزایش مقاالت در مجالت بین به

 صورت اجباری المللی است که این معیار امروزه توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به

درآمده است. اعضای هیئت علمی برای ارتقاء شغلی به نشر مقاالت در مجالت معتبر خارجی 

التدریس که ناشی از افزایش ظرفیت (. اساتید حق16: 6080کنند )فاضلی، اقدام می

عنوان هیئت علمی مدام در پی نوشتن  دانشجویان تحصیالت تکمیلی است، به امید جذب به

 ستند. مقاالت داخلی و خارجی ه

در واقع، برای افزایش مقاالت در علوم انسانی در جهت توسعۀ علوم انسانی عالوه بر اساتید، 

ها بیشتر برای نهادهای اند؛ زیرا این دورهاقدام به اخذ دانشجوهای تحصیالت تکمیلی کرده

 کنند. دانشجویان کارشناسی ارشد برای پذیرش در مقطع دکتریآموزش عالی مقاله تولید می

آموختگان تحصیالت تکمیلی )کارشناسی ارشد و شوند، دانشتشویق به نوشتن مقاله می

دکتری( برای جذب هیئت علمی نیاز به مقاله دارند و دانشجویان دکتری برای دفاع از رسالۀ 

شوند، به عبارتی اخذ مدرک دکتری مستلزم استخرج مقاله از خود الزام به نوشتن مقاله می

مصوب  6098( که در سال PH. Dنامه دوره دکتری )آیین« 9مادۀ »چنانچه در  نامه شد.پایان

 قید شده است: 6شد

                                                           
شورای برنامه ریزی  9/9/98مورخ  661تبصره در جلسه  66ماده  61این آیین نامه مشتمل بریک مقدمه ، 6

اند، و پس از آن در دوره دکتری پذیرفته شده 6098-86آموزش عالی شد و برای دانشجویانی که از سال تحصیلی 

 الزم االجر شده است.
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شرط کفایت دستاوردهای علمی  دانشجو پس از تدوین رساله و تأیید استاد راهنما و به»

رساله )چاپ حداقل یک مقاله برای دانشجویان درشیوه آموزشی پژوهشی و دو مقاله برای 

المللی اتخاذ  پژوهشی( دارای نمایه معتبر بین –پژوهشی در مجالت علمی  دانشجویان شیوۀ

 «. کند تا از رساله خود دفاع کند

 2های بعد از انقالب )با تأکید بر علوم انسانی( (: تعداد مقاالت چاپ شده طی سال6جدول )

 سال
سطح ایران یا 

 جهان
 هامجموع رشته

 علوم انسانی

 ینسبت به دورۀ قبل تعداد

 6026سال 
 ـ ـ 669666 جهان

 ـ 0 668 ایران

 6069سال 
 ـ ـ 6690660 جهان

 (02/6برابر )رشد ساالنه  6 69 درصد جهانی( 66. 6) 6098 ایران

 6099سال 
 ـ ـ 6692029 جهان

 (6/6برابر )رشد ساالنه  66 198 جهانی( 61/6) 60600 ایران

 6081سال 
 ـ ـ 6961186 جهان

 (62/6)رشد ساالنه  0/1 0610 جهانی( 19. 6) 00206 ایران

های نهاد آموزش عالی قرار گرفته  ها و سیاستامروزه این وضعیت در سطوح مختلف برنامه

سالۀ ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  طوری که در قانون برنامه پنج است؛ به

، «مقاالت در سطح جهانیتولید کمّی »تأکید بر رکن  6081جمهوری اسالمی ایران مصوبه 

شده در پایگاه  تعداد مقاالت نمایه»، «اللملیشده در سطح بین تعداد نشریات ایرانی نمایه»

عنوان  و... به« تعداد پژوهشگران نسبت به جمعیت کشوری»، («iscاستنادی جهان اسالم )

 در نظر گرفته شده است.  6082ـ  6066های  توسعۀ علمی در سال

التحصیالن ایش پذیرش در تحصیالت تکمیلی، بازار رقابتی دانشجویان و فارغبنابراین، افز

توان به طوری که گویی بدون مقاله نمی علوم انسانی را برای نوشتن مقاالت ایجاد کرده است؛ به

های اخیر، حتی  شغلی دست یافت، به مقامی رسید، ارتقاء گرفت و ادامۀ تحصیل داد. در سال

پرولتاریای »های پولی در ایران رایج شده است و اصطالحاتی مانند با هزینه بازار نوشتن مقاله

به مسئله دانشگاه تبدیل شده است « سازیداده»و « سرقت علمی»، «علمی تقلب»، 6«پژوهشی

                                                           
 .6086مقدم،  ؛ مرادیWOS 6666منبع:   6

نامه مبلغی کنند و برای نوشتن مقاالت یا پایاننامه نویسی ارتزاق مینویسی و پایانبه کسانی که از طریق مقاله 6

ای که نوشته شود. در واقع نویسنده مقاله در مقالهاز محققی که به صورت فرمال اسمش نوشته شده است اخذ می

 شود.است اسم و نشانی دیده نمی
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رغم جنبشی که بر سر نوشتن مقاله در ایران رخ داده  (. علی6080؛ کاظمی، 6081)کاظمی، 

هایی متفاوت با   انسانی برای چاپ در مجالت خارجی محدودیت است، اما پژوهشگران علوم

 ها دارند.  محققان سایر رشته

از « تعداد مقاالت»و « افزایش سطح تحصیالت»تاکنون دو مؤلفۀ ـ ایجاد کارآفرینان: 6

های افزایش ظرفیت پذیرش با هدف توسعه کشور بحث و بررسی شد، مؤلفه سوم از  سیاست

ترین مسائل  یرش به هدف توسعه، خلق کارآفرینان است. یکی از مهمهای ظرفیت پذ سیاست

ها بود )مؤسسه پژوهش و آموختهجدید که با افزایش پذیرش دانشجو همراه شد، بیکاری دانش

( در مادۀ 6090ـ  6069(. در برنامۀ سوم توسعه )6099ـ  6069ریزی آموزش عالی، برنامه

بعاد پژوهشی، آموزش و پرورشِ کارآفرینان توجه مبذول شد ویژه ا ، به توسعۀ کارآفرینی، به666

بینی گردید. عالوه بر آن منافع اعتباری برای پژوهش، اشاعۀ و اعتباراتی نیز بدین منظور، پیش

های اجرایی مختلف ریزی و حمایت از کارآفرینان، توسط دستگاهفرهنگ کارآفرینی و نیز برنامه

در نظر گرفته شد. براساس برنامۀ سوم توسعه، طرحی تحت ستادی، صنعتی، کشاورزی و غیره 

نام گرفته است، « کاراد»که به اختصار « های کشور توسعۀ کارآفرینی در دانشگاه طرح»عنوان 

 66ریزی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تدوین و اجرای آن با نظر سازمان مدیریت و برنامه

هایی های بعد از آن نیز گام (. سال6: 6080و برنامه، دانشگاه کشور شروع شد )معاونت طرح 

 6092طوری که در اردیبهشت  های کارآفرینی برداشته شد، بهمانند تأسیس دانشگاه و دانشکده

عنوان نخستین دانشکده کارآفرینی در ایران و  تأسیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران به

دانشگاه  60بالغ بر  6099تا سال  6068ل خاورمیانه به تصویب رسید و همچنین از سا

 (. 0: 6080کارآفرین در کشور تأسیس شد )معاونت طرح و برنامه، 

سازی از این رو، قابل توجه است که بین علوم در واقع این سیاست کارآفرینی و کاربردی

لوم باشد با سایر عپذیری و ساخت انسان نرمال میانسانی که محتوای آن بر آموزش و جامعه

 (. 662: 6086فنی، پزشکی و کشاورزی تفاوتی قائل نشدند )علیزاده مجد و همکاران، 

 گیرینتیجه

عنوان تهدید نگریسته شده است. ما در  مثابه بخشی از ایدئولوژی غربی همواره به علوم انسانی، به

ته است. های مختلف وجود داش این مقاله، نشان دادیم نگرانی در خصوص علوم انسانی در دوره

طبق آنچه که به ما گزارش »ذکر کردند:  6099شهریور  9رهبر انقالب، طی سخنرانی در 



606 6066/ بهار  26 شماره /هفدهم سال/  ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه 

 

اند در بین این مجموعه عظیم دانشجویی کشور که حدود سه میلیون و نیم مثالً دانشجوی  داده

های کشور، آنی که به من گفته شد این است که حدود دو  دولتی و آزاد و پیام نور بقیه دانشگاه

کند، ما در زمینۀ اند. این به یک صورت انسان را نگران می میلیون اینها دانشجویان علوم انسانی

 (. 6099ای، )خامنه« علوم انسانی، کار بومی، تحقیقات اسالمی چقدر داریم؟

در کنار نگرانی مستمر از علوم انسانی در ایران پساانقالبی، پرسش این است که چرا در 

تنها میزان جذب دانشجو کاهش نیافته است، بلکه افزایش  ای دیگر نهه مقایسه با رشته

محسوسی داشته است؟ ما تالش کردیم تا نشان دهیم که سه سیاست یا گفتمان متفاوت در 

های متفاوت موتور تولید دانشجویان علوم انسانی را روشن نگاه دارد. گفتمان  مجموع در دوره

های جذب دانشجو،  فاوت سعی کرده است از طریق شیوههای مت سیاست بهنجارسازی، در دوره

طور خاص دروس عمومی توسعۀ علوم انسانی را مشروع  های درسی و به و تغییراتی در برنامه

 جلوه دهد. 

ها برای  شود که دانشگاه گفتمان دوم، حول تأمین منابع مالی از دوران نوسازی شروع می 

شوند و از آنجا که  وار دانشجویان نیازمند می تودهخودکفایی به تأمین منابع از طریق جذب 

دست آوردن تولید منابع  کرد، اقبال برای به انسانی تجهیزات و مواد کمتری را طلب می علوم

شود. گفتمان متأخرتر و نهایی بر کارآفرینی و اشتغال تأکید دارد  ثروت از این طریق بیشتر می

شود. این گفتمان را ذیل  های فنی قائل نمی و رشته و در این مورد، تفاوتی بین علوم انسانی

سیاست توسعه باید درک کرد که در نتیحه آن کمیت علمی، رشد مقاالت، حضور دانشمندان 

 شود.  المللی به هدفی مهم بدل می ایرانی در سطح بین

 مند کردن آنان هدف از پذیرش دانشجو، آشنا و عالقه« رویکرد سیاستی بهنجارساز»اگر در 

رویکرد سیاستی »بوده است، در « غیرخودی»های انقالب و حذف نیروهای با اهداف و آرمان

ها در نتیجه سیاست خودکفایی  هدف از پذیرش دانشجو، درآمدزایی برای دانشگاه« منابع مالی

هدف از پذیرش دانشجو، افزایش سطح « محوررویکرد سیاستی توسعه»است و در نهایت، در 

المللی برای های برتر و... ( در عرصۀ بین های کشور )از لحاظ مقاالت، دانشگاهتحصیالت و رتبه

 تقویت انقالب اسالمی است. 

ها ضرورت در تعارض با یکدیگر قرار ندارند،  آنچه باید اضافه شود این است که این گفتمان

ده است و های مطرح شده در ابتدای مقاله را کمتر نکر  سیاست گسترش علوم انسانی نگرانی

ظن را برای علوم انسانی  کم توانسته است موقعیت مبهم، تردید آلود و مبتنی بر سوء دست

 تبدیل به خصیصه ماندگار در ایران بکند. 
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 منابع

مفاهیم توسعه انسانی و روند شاخص توسعه انسانی در ( »6090آصف زاده، سعید؛ پیری، زکیه ) -

 . 686ـ  686( 6) 6، نشریه طب جنوب، «ایران

شهریور  66، روزنامه اطالعات، «شودکنکور علوم انسانی برگزار نمی( »6026احمدی، احمد ) -

6026 . 

توانند ستاد تشکیل  ها می های سیاسی در بیرون دانشگاه گروه( »6018بنی صدر، ابوالحسن ) -

 . 6: 6018فروردین  06، روزنامه اطالعات، «دهند

سیاست علمی در ایران پس از انقالب اسالمی )با ( »6086پارسانیا، حمید و غالمرضا پرهیزکار ) -

 . 66ـ  82(. 6) 1فصلنامۀ معرفت فرهنگی اجتماعی. «. تأکید بر علوم انسانی در اسناد باالدستی(

اجتماعی در ایران  –سازی علوم انسانی  سیاست فرهنگ: پروژۀ اسالمی( »6089حصارکی، نفیسه ) -

شناسی سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، دانشکدۀ  معه، رسالۀ دکتری تخصصی، رشتۀ جا«معاصر

 ادبیات و علوم انسانی. 

، «بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در گردهمایی بسیج دانشجویی( »6066ای، سید علی )خامنه -

 . 6066مهر  62روزنامه کیهان فرهنگی، 

ر حفط و نشر آثار ، دفت«بیانات در دیدار نخبگان جوان دانشگاهی( »6069ای، سید علی )خامنه -

ـ  https://farsi. khamenei. ir/newspart. آدرس سایت: 6069شهریور  1ای، اهلل خامنهحضرت آیت
index?id=3685&nt=2&year=1387&tid=1935 

بیانات رهبر معظم انقالب اسالمى در جمع دانشجویان و اساتید ( »6068ای، سید علی )خامنه -

. آدرس 6068اسفند  8گاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، ، پای«دانشگاه صنعتى امیر کبیر

 /https://www. leader. ir/fa/speech/2088سایت: 

، پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام «ها بیانات در دیدار اساتید دانشگاه( »6099ای، سید علی )خامنه -

 https://www. leader. ir/fa/speech/5814. آدرس سایت: 6099شهریور  9معظم رهبری، 

( ایران پیشرفته و شریف، نیازمند نسل جوانی شجاع، تحصیلکرده و 6081ای، سید علی )خامنه -

 . 6081مهر  69ای در دیدار با نخبگان، اهلل خامنهانقالبی، سخنرانی آیت

، روزنامه کیهان «شوندرشته علوم انسانی بازگشایی می 66تنها ( »6026خرازی، سیدمحسن ) -

 . 6026شهریور  66فرهنگی، 

 66، روزنامه کیهان فرهنگی، «بیانات امام خمینی در جمع دانشجویان( »6020خمینی، روح اهلل ) -

 . 6020آذر 

 ، تهران: مرکز مدارک فرهنگی انقالب اسالمی. 60و  66( صحیفه نور، جلد 6098اهلل )خمینی، روح -
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، روزنامه «ها باید بسته شود دورهما پولمان را هدر دادیم و بقیه ( »6018رجایی، محمد علی ) -

 . 6018فروردین  06جمهوری اسالمی، 

 06، روزنامه جمهوری اسالمی، «دانشگاه النه ارتقای فرهنگ غربی است( »6018رهنورد، زهرا ) -

 . 6018فروردین 

 2، خبرگزاری مهر، «بازنگری در علوم انسانی با رویکرد اسالمی( »6096زاهدی، مهدی ) -

 /https://www. mehrnews. com/amp/671614آدرس سایت:  .6096اردیبهشت 

، «دولت و سیاست آموزش در ایران( »6086ساعی، علی و قاراخانی، معصومه و فرشاد مؤمنی ) -

 . 629ـ  666( 12) 68فصلنامه علوم اجتماعی، 

 ها و ضوابط نشر کتاب، مصوبۀ ( اهداف و سیاست6026سایت رسمی شورای عالی انقالب فرهنگی ) -

. آدرس سایت: 6026خرداد  66، تاریخ ابالغ مصوبه 6026اردیبهشت  66، تاریخ تصویب060
https://sccr. ir 

تا بهمن  6016ها و موسسات عالی کشور از بهمن  وضعیت دانشگاه( »6022سخی، ژینوس ) -

 ، طرح پژوهشی صدا و سیما«6020

، مجله گنجینه معارف، پایگاه «مارجمعیت ایران به روایت آ( »6086شورای عالی انقالب فرهنگی ) -

 . 6086بهمن  2رسانی حوزه، اطالع

 ، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات امیرکبیر. 6( یادگار عمر، ج 6001صدیق، عیسی ) -

علیزاده مجد, امیررضا, بدیع زاده, علی, حسینی, رسول, سعیدنیا, حمیدرضا و ابوتراب علیرضایی  -

فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات «. اد دانشگاه کارآفرینتبیین نقش فرهنگ در ایج(. »6086)

 . 692ـ  621(, 16) 60فرهنگی و ارتباطات, 

کدام معیار؟ بررسی ای انسان شناختی در زمینه تولید علم و چالش (. » 6090اهلل )فاضلی، نعمت -

 .00-6(، 06)66، فصلنامه علوم اجتماعی، «های علوم انسانی در ایران

 ( فرهنگ و دانشگاه، تهران، نشر ثالث. 6080 )اهللفاضلی، نعمت -

گیری انقالب فرهنگی مبتنی  های تاریخی شکل ریشه( »6089فتوحی, سردار و نعمت اهلل فاضلی ) -

 . 662ـ  86(, 06) 8پژوهشنامه انقالب اسالمی, «. بر علوم انسانی

 سازیبومی بر ( تحلیلی6086جعفری ) ابراهیم دار، محمدجواد و سیددهاقانی، علی؛ لیاقت پورقاسم -

 6( 0) 0فرهنگی،  تحقیقات شدن، فصلنامه جهانی عصر ها در درسی دانشگاه برنامه شدنالمللیبین و

 . 60ـ 

( 6081ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ) قانون برنامه پنج -

ر سازمان تحقیقات آموزش، آموزش و ، دفتر برنامه، بودجه و آما6066ـ  6082اجرایی از سال 

 ترویج کشاورزی. 
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 ، آذر و دی ماه. 12، اندیشۀ پویا، شماره «پرولتاریای دانشگاهی جدید( »6080کاظمی، عباس ) -

 66( پرولتاریای دانشگاهی در ایران، مرکز دائره المعارف بزرگ اسالمی، 6081کاظمی، عباس ) -

 https://cgie. org. ir/fa/news/130333. 6081مرداد 

ساعت درس خواندم: لزوم برنامه ریزی آموزش و پرورش برای  60روزی ( »6082محبی، اعظم ) -

/روزی https://www. mehrnews. com/news/4063097. 6082مرداد  06، خبرگزاری مهر، «کنکور

 ـ ساعت ـ درس ـ خواندم ـ لزوم ـ برنامه ـ ریزی ـ آموزش ـ و ـ پرورش ـ برای ـ کنکور 60ـ 

تبارشناسی ایده اسالمی کردن علم در ایران )تا پایان دورۀ انقالب ( »6081زاده، حاجیه ) محمدعلی -

 ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی. «فرهنگی اول(

سازی در ساحت  سازی یا اسالمی امکان گفتمان بومی( »6086مختاری، مریم و همکاران ) -

 . 62ـ  06( 08) 61، مطالعات معرفتی در دانشگاه اسالمی، «شدن دنیای امروز یجهان

بررسی الگوی رشد علم ایران در حوزه علوم و مقایسه آن با الگوی ( »6086مقدم، حسین )مرادی -

رسانی، دانشگاه فردوسی  ، رسالۀ دکتری تخصصی، رشتۀ علوم کتابداری و اطالع«جهانی رشد

 شناسی.  تربیتی و روانمشهد، دانشکده علوم 

قانون الزام به پذیرش افراد واجد شرایط ( »6066های مجلس شورای اسالمی ) مرکز پژوهش -

، سایت رسمی مرکز «ها و موسسات آموزش عالی کشور استفاده از سهمیه ایثارگران در دانشگاه

 .https://rc. majlis. آدرس سایت: 6066فروردین  69های مجلس شورای اسالمی،  پژوهش

ir/fa/law/show/93073 

 ( آیندۀ انقالب اسالمی ایران، تهران، انتشارات صدرا. 6026مطهری، مرتضی ) -

، نشریه داخلی معاونت «آشنایی با کارآفرینی و دانشگاه کارآفرین( »6080معاونت طرح و برنامه ) -

 . 6ـ  6، 6080، پاییز 11طرح و برنامه، شماره

سرشماری، سایت رسمی درگاه ملی آمار، ادرس سایت: (، نتایج 6091مرکز آمار ایران) -
https://www.amar.org.ir 

( توزیع تعداد دانشجویان، دانش آموختگان و 6081ریزی آموزش عالی )مؤسسه پژوهش و برنامه -

، وزارت علوم و 6081ـ  6016های تحصیلی  آموزشگران دانشگاهی مراکز آموزشی در سال

 تحقیقات و فناوری. 

، روزنامه «باید فرهنگ تحمیلی غرب را دور بریزیم( »6018دبیلی، سید عبدالکریم )موسوی ار -

 . 6018اردیبهشت  69کیهان فرهنگی، 

رشته تقلیل یافته است  11های علوم انسانی به  رشته( »6018موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم ) -

 . 6026تیر  60، روزنامه اطالعات، «
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، روزنامه کیهان «رونددانشجو بهمن امسال به دانشگاه می هزار 00( »6026نجفی، محمدعلی ) -

 . 6: 6026دی ماه  60فرهنگی، 

 06، سایت رسمی روزنامه آفتاب یزد، «اهلل هاشمی رفسنجانیمیراث آیت( »6082نورانیان، زینب ) -

 http://aftabeyazd. ir/?newsid=75792. آدرس سایت: 6082خرداد 

توسعه علمی در جمهوری اسالمی ایران ابعاد موانع و ( »6099نوروززاده، رضا و ندا رضایی ) -

 . 8ـ  02( 09) 68، پژوهشنامه، «راهکارها

 . 6066مهر  61، نشریه سالم، «دیدار ناطق نوری با دانشجویان بسیجی( »6066نوری، ناطق ) -

بعد  و 6080ن ورودی نشجویاه دایژ، وشیزموآیین نامه ( آ6080وزارت علوم تحقیقات و فناوری ) -

 69از آن، آیین نامه شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مصوب 

 . 6080مهر 
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